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()أثر تدبر القرآن ﰲ ز دة اﻹﳝان؛ وعﻼقته ببناء الشخصية اﳌسلمة

٢٠١٩  ﻳﻮليﻮ٧-٦  ﻣاﻧشسﱰ ـ برﻳﻄاﻧيا ـ: اﳌﺆﲤر الﻌاﳌﻲ السادس )ﻣنﻬﺞ القرآن ﰲ بناء اﻹﻧسان( اﳌﺰﻣﻊ إقاﻣته ﰲ:ﻣقدم لـ
ٌ
ٌ ﲝﺚ
 ﻳﻮﺳﻒ بﻦ علﻲ الﻄرﻳِّﻒ ـ اﻷﺳتاذ بقسﻢ الﻌقيدة ـ ﺟاﻣﻌة القصيﻢ.د.أ
ِ
الﺜالﺚ ﻣﻦ ﳏاور اﳌﺆﲤر
عنﻮا ُن البحﺚ ﻳتﻌلق ﶈﻮِر
:ﻣلخﺺ البحﺚ
ُ

:أﳘية البحﺚ
ِ
ِ
فمن بعدهم؛
أمر قد اتفق عليه أهل السنة واﳉماعة؛ ون ﱠ
ٌ إ ﱠن ز دةَ اﻹﳝان وتفاوتَه ﰲ قلوب اﳌؤمنﲔ
َ ص عليه أئمتُهم من السلف
ِ
ِ وذكروا ن الز د َة قد تقع ﰲ
 ورسوخه ﰲ،وﻻ ريب أن تدبر القرآن من أعظم أسﺒاب ز دة اﻹﳝان.ومﻜمﻼته
ّ أصل اﻹﳝان؛ وﰲ واﺟﺒاته
 والشخصية اﳌسلمة اﳌتميزة، واستقامته، وإذا قوي إﳝان العﺒد أثر ذلك ثﲑاً إﳚابياً على سلوكه وأخﻼقه، وﲤﻜنه من النفوس،قلوب اﳌؤمنﲔ
...إﳕا تقوم على إﳝان راسﺦ ودين قوي متﲔ
 وبيان أن تدبر القرآن له،ً وأن الناس يتفاوتون ﰲ إﳝا م تفاو ً عظيما،إثﺒات أن اﻹﳝان يزيد:يهدف الﺒﺤﺚ إﱃ:أﻫداف البحﺚ

. وأن ﲦة عﻼقة بﲔ قوة اﻹﳝان وبناء الشخصية اﳌسلمة،أثر لغ ﰲ ز دة اﻹﳝان وتقويته ﰲ القلوب

. وﺧاﲤة، وأربﻌة ﻣﻄالﺐ، ﻣقدﻣة:اﺷتمﻞ البحﺚ علﻰ:ﺧﻄة البحﺚ
ِ
ِ وتفاوت
.الناس فيه
اﻹﳝان
ُ ز دة:اﳌﻄلﺐ اﻷول
ُ
ِ  أثر تدبﱡِر:اﳌﻄلﺐ الﺜاﱐ
.القرآن ﰲ ز دةِ اﻹﳝان وقوةِ اليقﲔ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
. ومدافعة ما يناقﺾ اﻹﳝان،أثر تدبﱡر القرآن ﰲ أعمال القلوب
ُ :اﳌﻄلﺐ الﺜالﺚ
ِ اﻹﳝان
ِ عﻼقةُ ز دة:اﳌﻄلﺐ الرابﻊ
ِ
ِ
. ﰒ خاﲤةٌ فيها نتائﺞ الﺒﺤﺚ.الشخصية اﳌسلمة
بﺒناء

The influence of the Koran in increasing faith; its relationship to the construction of the Muslim character
By YOUSEF ALI ALTURAIF
Department of Doctrine and Contemporary Doctrines at the Faculty of Sharia, Qassim University
Abstract
The title of the research relates to the third paragraph of the Conference.
research importance:
It is agreed to increase faith and difference in the hearts of believers. The imams of the salaf have
emphasized this much, as well as the scholars who came after them, and they mentioned that the increase
in faith is in its origin, and in its duties and the Sunan [non-due].
There is no doubt that the management of the Qur'an is one of the greatest reasons for increasing faith and
establishing it in the hearts of believers and empowering it. If the faith of the slave has a positive impact on
his behavior, morals, integrity and his distinctive Muslim character.
The research aims to:
To prove that faith increases, and that people differ greatly in their faith.
A statement that the management of the Koran has a profound impact on the increase of faith and
strengthening in the hearts.

٢
A statement that there is a relationship between the power of faith and the building of the Muslim
personality.
Division of research plan
Research includes: introduction, four sections, and an end.
The first is to increase faith and people's divisions in it.
The second is the influence of the Quran on increasing faith and the power of certainty.
Third: the influence of the Koran in the work of hearts, and defense of what is contrary to faith.
Fourth: the relationship of increasing faith in the construction of the Muslim personality.
Conclusion in search results.

٣

ﻣقدﻣة

اﳊم ُد ِ والصﻼة والسﻼم علﻰ ﻧبينا ٍ
ﳏمد؛ وعلﻰ آله؛ وﺻحب ِﻬﻮبﻌد
ّ
فﺈن ﷲ تعاﱃ أنزل القرآن هدى ورﲪةً للمؤمنﲔ؛ وبيا ً وموعظةً للمتقﲔ ،وﺟعل تدبرﻩ من واﺟﺒات
الدين ،ومن صفات اﳌؤمنﲔ؛ فقال سﺒﺤانه:پڄ ٱڄ ٱڄ ٱڄ ٱڃ ٱڃ ٱڃ ٱڃٱ
چچپ ٱ]ص [٢٩:وقال:پکٱگ ٱگ ٱگٱگٱڳٱڳٱڳپ ٱٱ ٱ]ﷴ[٢٤:وقال
ﺳبحاﻧه :پېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾پ ٱ]الدخان ،[٥٨:وﳓﻮﻫا ﻣﻦ اﻵ ت.
وﻻ ريب أن تدبر القرآن من أعظم أسﺒاب ز دة اﻹﳝان ،ورسوخه ﰲ قلوب اﳌؤمنﲔ ،وﲤﻜنه من
النفوس ،وإذا قوي إﳝان العﺒد أثر ذلك ثﲑاً إﳚابياً على سلوكه وأخﻼقه ،واستقامته ،والشخصية اﳌسلمة اﳌتميزة
إﳕا تقوم على إﳝان راسﺦ ودين قوي متﲔ...
وقد أردت أن أﺷارك ﰲ ﲝﺚ هﺬﻩ اﳉزئية ﰲ مؤﲤر) :ﻣنﻬﺞ القرآن ﰲ بناء اﻹﻧسان( والﺬي يقام ﰲ
مدينة مانشسﱰ ،ﰲ بريﻄانيا ،وأن يﻜون عنوانه) :أثر تدبر القرآن ﰲ ز دة اﻹﳝان ،وعﻼقته ببناء الشخصية
اﳌسلمة(.
تساؤﻻت البحﺚ:
تتمﺜل إﺷﻜالية الﺒﺤﺚ ﺣول :هل اﻹﳝان يزيد؟ وهل يتفاوت الناس ﰲ إﳝا م؟وكيف يﻜون لتدبر
القرآن الﻜرﱘ أثر ﰲ ز دة اﻹﳝان؟وما عﻼقة ز دة اﻹﳝان ﰲ بناء الشخصية اﳌسلمة؟
أﻫداف البحﺚ:يهدف الﺒﺤﺚ إﱃ:
 .١إثﺒات أن اﻹﳝان يزيد ،وأن الناس يتفاوتون ﰲ إﳝا م تفاو ً عظيماً.
 .٢بيان أن تدبر القرآن له أثر لغ ﰲ ز دة اﻹﳝان وتقويته ﰲ القلوب.
 .٣بيان أن ﲦة عﻼقة بﲔ قوة اﻹﳝان وبناء الشخصية اﳌسلمة.
ﺧﻄة البحﺚ:اﺷتمﻞ البحﺚ علﻰ :ﻣقدﻣة ،وأربﻌة ﻣﻄالﺐ ،وﺧاﲤة.
ِ
وتفاوت ِ
الناس فيه.
اﻹﳝان
اﳌﻄلﺐ اﻷول :ز دةُ
ُ
دة اﻹﳝان ِ
القرآن ﰲ ز ِ
اﳌﻄلﺐ الﺜاﱐ :أثر تدبﱡِر ِ
وقوة اليقﲔ.
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
أثر تدبﱡِر القرآن ﰲ أعمال القلوب ،ومدافعة ما يناقﺾ اﻹﳝان.
اﳌﻄلﺐ الﺜالﺚُ :
اﻹﳝان ِ
اﳌﻄلﺐ الرابﻊ :عﻼقةُ ز دةِ
ِ
ِ
الشخصية اﳌسلمة.
بﺒناء
خاﲤةٌ ﰲ نتائﺞ الﺒﺤﺚ.

٤

ِ
وتفاوت ِ
الناس فيه.
اﻹﳝان
اﳌﻄلﺐ اﻷول :ز دةُ
ُ

ط وثيق ﰲ ﲢقيق مفهوم اﻹﳝان ،فاﻹﳝان ﰲ الشرع ﺟاء ﲟعﲎ ز ٍ
ِ
ِ
ائد عن ﺣ ِّدﻩ
مسﺄلةُ ز دة اﻹﳝان ﳍا ارتﺒا ٌ ٌ
القول من الشهادة والﺬكر وكﺬا
ﰲ اللﻐة الﺬي هو :التصديق .فالتصديق هو أصل اﻹﳝان وليﺲ ك ﱠل اﻹﳝانِ ،إذ ُ
العمل من العﺒادات اﳌتنوعة الﱵ ﺟاء ا الشرع؛ كل ذلك داخل ﰲ مسمى اﻹﳝان ،ومفهومه الشرعﻲ ،ولﺬا
أﲨع أهل السنة واﳉماعة على أن اﻹﳝان قول وعمل.
فﻼ ﳜتص اﻹﳝان نه التصديق الﺬي ﰲ القلب ،وأن ﺿدﻩ التﻜﺬيب ،وأن من صدق بقلﺒه فهو
اﳌؤمن ،ومن كﺬب بقلﺒه فهو الﻜافر ،فهﺬا مناهﺾ لصريﺢ النصوص الﻜﺜﲑة الواردة ﰲ القرآن والسنة ،فيﺠب
ٍ
ﺣينﺌﺬ إخﻀاع اﳌصﻄلﺢ الشرعﻲ ﳌا دلﺖ عليه نصوص الشرع ،وﻻ ﳝﻜن اﻻعتماد على ﳎرد اﳌفهوم اللﻐوي؛
)(١

وإن كان الشرع قد ﺟاء بلسان عرﰊ مﺒﲔ إﻻ أن الشرع قد يزيد على اﳌفهوم اللﻐوي معاﱐ أخر ،كما هو
مﻼﺣﻆ ﰲ مفهوم الصﻼة والزكاة واﳊﺞ وﻏﲑها من اﳌصﻄلﺤات الشرعية.
ومن العلماء من يﺬهب إﱃ أن ﻹﳝان هو ﳎرد التصديق ،مستدﻻً على ذلك ﲟفهومه ﰲ اللﻐة العربية،
وهﺬا صﺤيﺢ؛ لﻜن ليﺲ هو التصديق فﺤسب؛ بل ليﺲ اﻹﳝان مرادفاً للتصديق ﰲ اللﻐة ﺣﱴ! وإﳕا هو إقرار
وطمﺄنينة ﳋﱪ اﳌخﱪ ،والشرع الﺬي ﺟاء من عند ﷲ تعاﱃ وأمر ﻹﳝان به؛ خﱪ وأمر ،فالتصديق يﻜون للخﱪ
فقﻂ ،وأما اﻷمر فيستوﺟب اﻻنقياد له والتسليم ،وهو عمل ﰲ القلب زائد على ﳎرد التصديق.
وكان اﻷئمة من السلف يؤكدون ﰲ نصوص كﺜﲑة بتة عنهم ن اﻹﳝان :قول وعمل ،قول القلب؛
وهو التصديق ،وقول اللسان وهو اﻹقرار ،وعمل القلب؛ كاﳊب والتوكل واﳋشية والرهﺒة وﻏﲑها من اﳌقامات
القلﺒية ،وعمل اﳉوارح وهﻲ العﺒادات الﱵ تؤﱠدى عﻀاء الﺒدن...
وسيﺄﰐ اﻹﺷارة بشﻲء من التفصيل ﰲ أثر أعمال القلوب على أعمال اﳉوارح ،وهناك سنﺒﲔ ما ﳍﺬﻩ
العﻼقة الواﺿﺤة من ثﲑ على السلوك واﻷخﻼق وبناء الشخصية اﳌسلمة بشﻜل عام.
ولو كان اﻹﳝان هو التصديق فقﻂ أو التصديق واﻹقرار للسان؛ للزم أن ﳝدح من أخل لواﺟﺒات،
وارتﻜب اﳌوبقات نه كامل اﻹﳝان ما دام مصدقاً بقلﺒه!! وهﺬا ﳑتنع ﺷرعاً ،ﳐالف للنصوص القرآنية والسنة
)(٢
النﺒوية.
وموافقةً لقول النﱯ ﷺ ن "اﻹﳝان بﻀع وسﺒعون ﺷعﺒة")(٣قال أهل السنة واﳉماعة :إن اﻹﳝان ﺷعب
متعددة؛ وكل ﺷعﺒة تسمى إﳝا ً ،ومن ذلك اﻷعمال الﺒاطنة؛ كاﳊياء واﳊب والتوكل وﳓوها ،وهﻲ ﺷعب ﻻ
تتساوى ﰲ منزلتها من الدين ،فمنها ما يزول اﻹﳝان بزواﳍا ،ومنها ما ﻻ يزول بزواﳍا...فاﻹﳝان وإن كان له أصل
)(١انظر :اﻹﳝان ﻷﰊ عﺒيد ،ص ٢٥وﺷرح أصول اعتقاد أهل السنة ،لﻼلﻜائﻲ٩٥٩/٣ ،واﻹﳝان ﻻبن تيمية ،ص٢٩٣
)(٢انظر :مسائل اﻹﳝان للقاﺿﻲ أﰊ يعلى ،ص٥٦
)(٣أخرﺟه :مسلم )(٣٥

٥

ﻻ يتم بدونه وهو اﻻعتقاد؛ فله واﺟﺒات؛ بل ومستﺤﺒات أيﻀاً ،كل ذلك ﺟاءت نصوص الﻜتاب والسنة،
)(١
ﻇاهرة ﺟلية ﳌن تدبرها وفهم مرادها.
فاﻹﳝان ﺬا اﳌفهوم ـالﺬي بيناﻩ ـ يزيد؛ بل وينقص ،ﻷن كل ما كان قابﻼً للز دة فهو قابل للنقص
ٍ
وﺣينﺌﺬ نقول إن اﻹﳝان يزيد لﻄاعات وينقص بﱰكها وكﺬا ينقص بفعل اﳌعاصﻲ واﳌوبقات...
أيﻀاً،
وقد ﺟاء التصريﺢ ﰲ القرآن الﻜرﱘ ن اﻹﳝان يزيد؛ كما ﰲ قوله تعاﱃ :ٱپڦٱڦٱڦٱڄٱ
ڄ ٱڄ ٱڄ ٱڃ ٱڃڃڃ ٱچ ٱچ ٱچ ٱچ ٱڇ ٱڇڇ ٱڇٱ
ڍٱڍپٱٱٱ]اﻷنفال ،[٤:وقد ُروي عن ابن عﺒاس )زاد م إﳝا ( أي :تصديقا .كما هو اﳌتﺒادر؛ فﺈن
تظاهر اﻷدلة وكﺜر ا ،توﺟب ز دة اﻹﳝان بﻼ ريب ،و"اﳌؤمنون ﺣقاً هم الﺬين يلقون أﲰاعهم وﳛﻀرون قلو م
إذا تليﺖ عليهم آ ت ر م؛ فعند ذلك يزيد إﳝا م ،ﻷن تدبر القرآن من أعمال القلوب ،وﻷنه ﻻ بد أن يﺒﲔ
ﳍم معﲎ كانوا ﳚهلونه ،أو يتﺬكرون ما كانوا نسوﻩ،أو ﳛدث ﰲ قلو م رﻏﺒة ﰲ اﳋﲑ ،واﺷتياقا إﱃ كرامة ر م،أو
)(٢
وﺟﻼ من العقو ت ،وازدﺟارا عن اﳌعاصﻲ ،وكل هﺬا ﳑا يزداد به اﻹﳝان"
وﰲ اﻵﻳة اﻷﺧرى ﻳقﻮل ﺳبحاﻧه:پٿٱٿ ٱٿ ٱٹ ٱٹ ٱٹ ٱٹ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱڦ ٱڦٱ
ڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃپ ٱ]التوبة"[١٢٤:فﻬا ن اﻵﻳتان تدﻻن دﻻلة ﺻرﳛة علﻰ
ز دة اﻹﳝان وتفاضله ﰲ قلﻮب اﳌﺆﻣنﲔ ،وأن اﳌﺆﻣنﲔ ﻻ ﻳتساوون ﰲ إﳝا ﻢ.
وقال سﺒﺤانه :پڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃپ ٱ]الفتﺢ[٤:واﳌراد
لسﻜينة :الﻄمﺄنينة والﺜﺒات وسﻜون القلب ،فالصﺤابة

أصا م عنﺖ كﺒﲑ للمصاﳊة الﱵ وقعﺖ بﲔ النﱯ

ﷺ واﳌشركﲔ ﰲ )صلﺢ اﳊديﺒية( وكان ﰲ ﻇاهرها ﻏﻀاﺿة للمسلمﲔ ،ومع هﺬا صﱪ الصﺤابة وأيقنوا أن ﰲ
ذلك خﲑاً وأن عاقﺒته ﲪيدة ،فازدادوا بﺬلك إﳝا ً مع إﳝا م الﺬي كان ﰲ قلو م .وﰲ هﺬا إﺷارة واﺿﺤة إﱃ أن
)(٣
اﻹﳝان الﺬي ﰲ قلب اﳌؤمن يزيد إذا أوقع ﷲ سﺒﺤانه فيه الﻄمﺄنينة والسﻜينة.
وقوله تعاﱃ :پ Èٱ Éٱ Êٱ Ëٱ Ìٱ Íٱی ٱی ٱیپ ٱ ٱ]آل عمران[١٧٣:توعدهم الناس
ﳉموع وخوفوهم بﻜﺜرة اﻷعداء فما اكﱰثوا لﺬلك بل توكلوا على ﷲ واستعانوا به ،فازدادوا بﺬلك إﳝا ً من الﺜقة
)(٤
بوعد ﷲ ،والﺜﺒات على دينه ،واﳋوف منه ،وعدم اﳋوف من تلك اﳉموع؛ فاﺷتدت عزائمهم للقاء اﳌشركﲔ.

) (١انظر :تعظيم قدر الصﻼة ،للمروزي . ٨٠٦/٢ ،وكتاب الصﻼة ،ﻻبن القيم ،ص٥٣
)(٢تفسﲑ السعدي ،ص ٣١٥
) (٣انظر :زاد اﳌعاد ،ﻻبن القيم٣١١/ ٣،
)(٤انظر :التفسﲑ اﳌنﲑ للزﺣيلﻲ١٦٦/ ٤،

٦

رد صريﺢ على من قال:إن ز دة اﻹﳝان اﳌﺬكورة ﰲ اﻵيتﲔ اﻷوﱃ والﺜانية هﻲ
وﰲ هﺬﻩ اﻵية والﱵ قﺒلها ّ
اﳌؤمن به أو ز دة التﻜاليف أو الز دة ﰲ متعلقات اﻹﳝان !!...أو ﳓو ذلك من التﺄويﻼت؛ فﺈن السﻜينة
ز دة َ
ٍ
وﺣينﺌﺬ فﻼ وﺟه لتلك
اﳌؤمن به.
والتخويف اﳌﺬكورين ﰲ هاتﲔ اﻵيتﲔ؛ ليسا من التﻜاليف وليسا ز دة ﰲ َ
التﺄويﻼت.وقال ﷲ تعاﱃ :پڳ ٱڳ ٱڱ ٱڱ ٱڱ ٱڱ ٱں ٱں ٱڻپ ٱ ٱ]اﳌدﱠثر[٣١:فﺈن أهل الﻜتاب

كلما نزل من القرآن ما يوافق ما عندهم ﰲ كتﺒهم؛ ازداد يقينهم نه اﳊق ،واﳌؤمنون يزداد إﳝا م ﲟا يشاهدون
)(١
من صدق إخﺒار نﺒيهم ﷺ.
وتدل هﺬﻩ اﻵ ت بدﻻلة اﻻلتزام ـ كما يقول العلماء ـ على أن اﻹﳝان ينقص أيﻀاً؛ ﻷن كل ما كان قابﻼً

للز دة فهو قابل للنقص ،كما ﺟاء مصرﺣا به ﰲ أﺣاديﺚ الشفاعة الصﺤيﺤة كقوله » :ﳜرج من النار من قال
)(٢
ﻻ إله إﻻ ﷲ وﰲ قلﺒه مﺜقال ﺣﺒة من إﳝان«  ،وﳓو ذلك .
وقد ثﺒﺖ عن النﱯ ﷺ ـ أﺣاديﺚ كﺜﲑة تدل على ز دة اﻹﳝان ونُقصانه ،منها:قوله ﷺ" :أ ْك َم ُل اﳌؤمنﲔ إﳝا ً

اﺣسنُـ ُهم ُخلُقاً") (٣وقوله ﷺ" :من أﺣب  ،وأبﻐﺾ  ،وأعﻄى  ،ومنع  ،فقد استﻜمل اﻹﳝان")(٤فهﺬا نص على
َ
أن اﻹﳝان قد يﻜون كامﻼً إذا توافر فيه ما ذُكر من الصفات ،وقد يﻜون قصاً إذا افتقد ﺷيﺌاً منها .وقوله ﷺَ " :من
رأى منﻜم ُمن َﻜراً فليﻐﲑﻩ .ـ إﱃ قوله ـ وذلك أﺿعف اﻹﳝان") (٥وهنا يشﲑ اﳊديﺚ إﱃ أن اﻹﳝان قد يﻜون قو ً ،وقد
يﻜون ﺿعيفاً .فهﺬﻩ اﻷﺣاديﺚ وﻏﲑها تدل دﻻلة بينة على أن اﻹﳝان يزيد وينقص ،وقد رويﺖ آ ر عن الصﺤابة
تدل على ذلك ،كما صرح بﺬلك ـ أيﻀاً ـ ﲨاعةٌ من أئمة التابعﲔ وﻏﲑهم من العلماء ﰲ ﳐتلف اﻷمصار.

وليﺲ هﺬا موﺿع التفصيل ﰲ ذكر اﻷدلة فهﻲ كﺜﲑة وصرﳛة ﰲ ز دة اﻹﳝان وتفاﺿله بﲔ الناس؛ ﲟا ﻻ ﺷك فيه
وﻻ ريب.بل إن العقل يدل على ذلك فﺈنه ﻻ ﳝﻜن ﻷﺣد أن يقول إن إﳝان آﺣاد الناس؛ بله العصاة والفساق الﺬين
عندهم أصل اﻹﳝان؛ إﳝا م كﺈﳝان اﻷنﺒياء أو كﺈﳝان الصديقﲔ من الصﺤابة وخيار اﳌؤمنﲔ؛ هﺬا ﻻ ﳝﻜن أن يقول به
أﺣد لديه أدﱏ فهم لﻜتاب ﷲ وسنة رسوله ﷺ ،بل إن اﳌؤمن يعلم ن ما ﰲ قلﺒه من اﻹﳝان يتفاﺿل فهو ﰲ بعﺾ
اﻷﺣيان أقوى يقيناً وتصديقاً وطمﺄنينةً ﳌا يؤمن به منه ﰲ بعﻀها ،وكلما ﻇهر له من الﱪاهﲔ واﻷدلة زاد يقينه وإﳝانه،
فيتنقل من علم اليقﲔ إﱃ ﺣق اليقﲔ ومنه إﱃ عﲔ اليقﲔ.

)(١انظر :تفسﲑ ابن كﺜﲑ١٨٥/١٤،
)(٢انظر :أﺿواء الﺒيان ٥٠/٢
)(٣أخرﺟه أبو داود ) (٤٦٨٢والﱰمﺬي ) (١١٦٢وهو ﺣديﺚ صﺤيﺢ.
)(٤أخرﺟه أﲪد ) (٤٠٤والﱰمﺬي )(٢٥٢١
)(٥أخرﺟه مسلم )(٤٩

٧

ِ
القرآن ﰲ ز دةِ اﻹﳝان وقﻮةِ اليقﲔ.
أثر تدبﱡ ِر
اﳌﻄلﺐ الﺜاﱐُ :

تقرر ﰲ اﳌﻄلب السابق أن اﻹﳝان يزيد ،وأن الناس يتفاﺿلون فيه تفاﺿﻼً عظيماً ،وقد أﲨع اﳌسلمون على أن
الناس يتفاﺿلون ﰲ اﻷعمال الظاهرة ،وإﳕا خﻼفهم هل تدخل ﰲ مسمى اﻹﳝان أو ﻻ؟ كما تقدم ،فﺈذا كان الناس
يتفاﺿلون ﰲ اﻷعمال ِ
ِ
ومقتﻀيه ،وهو اﻹﳝان الﺬي ﰲ القلب من
الظاهرة فهﺬا يقتﻀﻲ تفاﺿلهم ﰲ
موﺟب ذلك ُ

التصديق وﻏﲑﻩ من أعمال القلوب ،وﻻ أ ََد َل على ذلك من قول النﱯ ﷺ" :ﳜرج من النار َمن قال ﻻ إله إﻻ ﷲ ،وكان
ﰲ قلﺒه من اﳋﲑ ما يَِز ُن ﺷعﲑة"
والتصديق يﻜون بعﻀه أقوى من بعﺾ ،وأثﺒﺖ وأبعد عن الشك ،وهﺬا أمر يشهدﻩ كل أﺣد من نفسه ،بل إنه
يتفاﺿل ويتفاوت ،كما تتفاﺿل سائِر صفات اﳊﻲ ،من ال ُقدرة واﻹرادة والسمع والﺒصر وﳓو ذلك ،ويﻜون تفاﺿله

كم ْن َعرف ما أخﱪ به،
عتﺒار اﻹﲨال والتفصيل ،فليﺲ َمن َ
صدﱠق الرسول ُﳎمﻼً من ﻏﲑ معرفة منه بتفاصيل أخﺒارﻩَ ،
التفاﺿل ﰲ ذلك من ﺟهة اﻷسﺒاب اﳌقتﻀية
عن ﷲ وأﲰائه وصفاته واﳉنة والنار ،وصدقه ﰲ ذلك كله ،كما أنه ﳛصل
ُ
ُ
الشﺒَه العارﺿة ،ﱂ يﻜن ﲟنزلة َمن كان تصديقه ﻷسﺒاب
ﳍا ،فمن كان ُمستند تصديقه أدلةً توﺟب اليقﲔ ،وتﺒﲔ فساد ُ
دون ذلك ،والشﻲء كلما قويﺖ أسﺒابه وتعددت ،وانقﻄعﺖ موانعه واﺿمﺤلﺖ ،كان أوﺟب لﻜماله وقوته وﲤامه.

وﳑا يزيد اﻹﳝان ويقويه ﰲ قلب اﳌؤمن تدبر كتاب ﷲ عز وﺟل؛ وقد تقدم ذكر قوله تعاﱃ :پٱڦ ٱڦ ٱڦٱ
التﺄمل
ڄٱڄٱڄٱپٱٱٱ]اﻷنفال[٢:فليﺲ ﳎرد السماع ﻵ ت القرآن الﻜرﱘ يزيد اﻹﳝان بل ﻻ بد من التدبر و ّ
فيها ،ﲜمع القلب وإعمال الفﻜر لفهم معانيها ،فالتدبر هو اﳌقصود من إنزال القرآن ،وﻻ ﳝﻜن لﻺنسان أن ينتفع من
تﻼوة كﻼم ﻻ يفهمه وﻻ يعقله ،ولﺬا قال ﷲ عز وﺟل :پڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱ
چ ٱچپ ٱٱ ٱ]ص[٢٩:فقﻮله :ليدبروا بيان للﻌلة ﻣﻦ إﻧﺰاله .ﻛما ﰲ قﻮله ﺳبحاﻧه :پËٱÌٱ Íٱیٱ
ی ٱی ٱی ٱÒپ ٱ ٱ ٱ]الﺒقرة [٢٦٦ ،٢١٩:وقال تﻌاﱃ :پک ٱگ ٱگ ٱگ ٱگ ٱڳٱ
ڳٱڳپ ٱ]ﷴ ،[٢٤:وقال تﻌاﱃ:ٱپڻٱۀٱۀٱپ ٱ]اﳌؤمنون ،[٦٨:وقال تﻌاﱃ :پڌٱڎٱڎٱڈٱ
خرف.[٣:
ڈٱژٱژپ ٱ]الﱡز ُ
إن القرآن الﻜرﱘ كتاب فصلﺖ آ ته ،ونزل بلسان عرﰊ مﺒﲔ ،وﺟعله ﷲ نوراً وهدى وﺷفاءً للمؤمنﲔ به أما الﺬين

ﻻ يؤمنون به فﻼ ينتفعون ﲟا فيه من اﻵ ت الﺒينات ،قال ﷲ عﺰ وﺟﻞ :پچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱ
ڍ ٱڌڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱ
گٱگٱگٱگٱڳ ٱڳپ]اﳌائدة ،[١٦ ،١٥:وقوله :پۀ ٱۀٱہ ٱہٱہ ٱہٱ
ھٱھ ٱھپٱٱٱ]اﻹسراء ،[٨٢:وقوله :ٱپڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑپ ٱ

٨

]يونﺲ [٥٧:فهو ﺷفاء للمؤمن من مرض الشﺒهة الﱵ قد تعﱰي القلب فتﻀعف فيه اليقﲔ ،فالقرآن ﳜرج اﻹنسان من
ﻇلمات الشﺒهات ،وﻏﻄاء الﻀﻼﻻت إﱃ نور اﳍداية والصراط اﳌستقيم.
فتدبر آ ت القرآن الﻜرﱘ تﺜﺒّﺖ قواعد اﻹﳝان ﰲ قلب اﳌؤمن" ،وتشيد بنيانه وتوطد أركانه وتريه صورة الدنيا
واﻵخرة واﳉنة والنار ﰲ قلﺒه وﲢﻀرﻩ بﲔ اﻷمم وتريه أ م ﷲ فيهم وتﺒصرﻩ مواقع العﱪ وتشهدﻩ عدل ﷲ وفﻀله وتعرفه ذاته
وأﲰاءﻩ وصفاته وأفعاله وما ﳛﺒه وما يﺒﻐﻀه وصراطه اﳌوصل إليه وما لسالﻜيه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الﻄريق
وآفا ا وتعرفه النفﺲ وصفا ا ومفسدات اﻷعمال ومصﺤﺤا ا وتعرفه طريق أهل اﳉنة وأهل النار وأعماﳍم وأﺣواﳍم
وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام اﳋلق واﺟتماعهم فيما ﳚتمعون فيه وافﱰاقهم فيما يفﱰقون فيه"

)(١

وليﺲ ﲦة آ ت ﳏددة تزيد إﳝان اﳌؤمن؛ بل إن تدبر القرآن من أوله إﱃ آخرﻩ يزيد اﻹﳝان؛فتدبر اﻵ ت الﱵ فيها
ذكر توﺣيد ﷲ عز وﺟل الﺬي هو أصل اﻹﳝان ،وتﻼوة اﻵ ت الﱵ فيها براهﲔ التوﺣيد وأدلته وتدبرها يزيد من اليقﲔ
بوﺣدانية ﷲ تعاﱃ،وتدبر اﻵ ت الﱵ فيها أﲰاؤﻩ وصفاته تزيد القلب تعظيماً وإﺟﻼﻻً له سﺒﺤانه" .ومن كليات القرآن،

أنه يدعوا إﱃ توﺣيد ﷲ ومعرفته ،بﺬكر أﲰاء ﷲ ،وأوصافه ،وأفعاله الدالة على تفردﻩ لوﺣدانية ،وأوصاف الﻜمال ،وإﱃ
أنه اﳊق ،وعﺒادته هﻲ اﳊق ،وأن ما يدعون من دونه هو الﺒاطل ،ويﺒﲔ نقص كل ما عﺒد من دون ﷲ من ﲨيع
)(٢
الوﺟوﻩ".
واﻵ ت ﰲ تقرير ربوبية ﷲ تعاﱃ وأنه هو اﳋالق الرازق اﶈيﻲ اﳌميﺖ اﳌستﺤق للعﺒادة وﺣدﻩ ﻻ ﺷريك له كﺜﲑة
ﺟداً؛ كقوله :ٱپۉ ٱۉ ٱې ٱې ٱې ٱې ٱى ٱى ٱ¼پ ٱ ٱ]اﳌؤمنون ،[٨٦:وقوله :ٱپٱ ٱٻٱ
ٻ ٱٻ ٱٻ ٱپ ٱپ ٱپ ٱپ ٱڀ ٱڀ ٱڀ ٱڀ ٱٺ ٱٺ ٱٺ ٱٺ ٱٿ ٱٿ ٱٿپ ٱ ٱ]اﻷنعام.[١٠٢:ومن ذلك
تدبر اﻵ ت الﻜونية الﱵ ذكرها ﷲ تعاﱃ ﰲ كتابه الدالة على عظمة خالقها ومدبرﻩ ،كما ﰲ قوله سﺒﺤانه:پٱٱٻ ٱٻٱ
ٻ ٱٻ ٱپٱپٱپ ٱپ ٱڀ ٱڀٱڀٱڀ ٱٺٱٺٱٺ ٱٺٱٿ ٱٿ ٱٿٱٿ ٱٹٱ
ٹ ٱٹ ٱٹ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱڦ ٱڦ ٱڦ ٱڦ ٱڄ ٱڄ ٱڄ ٱڄ ٱڃ ٱڃٱ
ڃ ٱڃ ٱچ ٱچ ٱچپ ٱ ٱ ٱ]الﺒقرة[١٦٤:وقﻮله :پڈ ٱژ ٱژ ٱڑ ٱڑ ٱک ٱکٱ
کٱکٱگ ٱگٱگ پٱ ٱ]آل عمران [١٩٠:وقد روي عن النﱯ ﷺ أنه قال" :لقد نزلﺖ علﻲ الليلة آ ت
ويل ﳌن قرأها و ﱂ يتفﻜر فيها  :پڈ ٱژ ٱژ ٱڑ ٱڑپ ٱ ٱاﻵﻳة")(٣فخلق السموات وما فيها من العظمة
واﻻتساع واﻹتقان ،وما زينﺖ به من الﻜواكب والنﺠوم ،وما ﰲ اﻷرض من القرار واﻷ ار والﺒﺤار ...واختﻼف الليل
)(١مدارج السالﻜﲔ ،ﻻبن القيم٤٥١/ ١،
)(٢تفسﲑ السعدي ،ص٩٤١
) (٣أخرﺟه ابن ﺣﺒان ﰲ صﺤيﺤه ،وصﺤﺤه اﻷلﺒاﱐ ﰲ "السلسلة الصﺤيﺤة)(١٠٦ /١

٩

والنهار وتعاقﺒهما على الدوام ،والسفن والﱵ ﲡري ﰲ الﺒﺤار لينتفع ا الناس ،واﳌﻄر الﺬي ينزل من السماء فيﺤيﻲ
اﻷرض صناف النﺒا ت وأنواع اﻷقوات ،والدواب اﳌسخرة لﻺنسان ،وتصريف الر ح ﺣرارة وبرودة ،وإ رة
للسﺤب...إﱃ ﻏﲑ ذلك فمن تدبر هﺬﻩ اﻵ ت الﺒينات الﱵ ذكرها ﷲ تعاﱃ منفردة وﳎتمعة ﰲ آ ت كﺜﲑة زاد يقينه
وكمل تصديقه.
وقال ﷲ تعاﱃ :پۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷ ٱۋٱۋپٱٱٱ]اﳉاثية[٢٠:أي :هﺬا القرآن
ﺟعله ﷲ بصائر للناس كلهم يستﺒصر به ﰲ ﲨيع اﳌﻄالب اﻹﳍية ،واﳌقاصد اﻹنسانية ،وهو الدليل واﳌدلول ،وﺟعله مع
هﺬا هدى ورﲪة لقوم يوقنون؛ ﻷنه ﻻ يهتدي بﺒيانه إﻻ اﳌوقن ﲝقيقته ،يقيناً ليﺲ فيه تردد ،وﻻ يرﺣم به إﻻ من اتﺒعه
مؤمناً ﲝقيقته(١).وقال سﺒﺤانه ﰲ اﻵية اﻷخرى :پہ ٱہ ٱہ ٱہ ٱھ ٱھ ٱھ ٱھ ٱے ٱے ٱۓ ٱۓ ٱڭ ٱڭٱ
ڭٱڭٱۇٱۇپ ٱٱ ٱ]اﻷعراف"[٢٠٣:وﳍﺬا ندب ﷲ عز و ﺟل عﺒادﻩ إﱃ تدبر القرآن فﺈن كل من تدبرﻩ
أوﺟب له تدبرﻩ علما ﺿرور ويقينا ﺟازما أنه ﺣق وصدق بل أﺣق كل ﺣق وأصدق كل صدق وأن الﺬي ﺟاء به أصدق
خلق ﷲ وأبرهم وأكملهم علما وعمﻼ ومعرفة كما قال تعاﱃپچٱچ ٱچ ٱڇ ٱڇ ٱڇٱڇ ٱڍ ٱڍ ٱڌ ٱڌ ٱڎٱ
ڎ ٱڈ ٱڈپ ٱ ٱ ٱ]النساء ،[٨٢:وقال تﻌاﱃ :پک ٱگ ٱگ ٱگ ٱگ ٱڳ ٱڳ ٱڳپ ٱ
]ﷴ [٢٤:فلو رفعﺖ اﻷقفال عن القلوب لﺒاﺷر ا ﺣقائق القرآن واستنارت فيها مصابيﺢ اﻹﳝان وعلمﺖ علما ﺿرور
يﻜون عندها كسائر اﻷمور الوﺟدانية من الفرح واﻷﱂ واﳊب واﳋوف أنه من عند ﷲ تﻜلم به ﺣقا وبلﻐه رسوله ﺟﱪيل
)(٢
عنه إﱃ رسوله ﷴ فهﺬا الشاهد ﰲ القلب من أعظم الشواهد"

)(١تفسﲑ السعدي٣١٣/٥ ،
)(٢مدارج السالﻜﲔ٤٧١/ ٣،

١٠

ِ
ِ
ِ
ِ
وﻣدافﻌة ﻣا ﻳناقﺾ اﻹﳝان.
القلﻮب،
أعمال
القرآن ﰲ
أثر تدبﱡ ِر
اﳌﻄلﺐ الﺜالﺚُ :

تقدم ﰲ اﳌﻄلب السابق بيان أثر تدبر القرآن ﰲ ز دة أصل اﻹﳝان وهو تصديق القلب ويقينه ،وهنا نتﺤدث
عن أثر تدبر القرآن ﰲ أعمال القلوب ،وهﻲ :ما يقوم لقلب من اﻷﺣوال كاليقﲔ الﺬي هو روح أعمال القلوب ولﺒها،
والﻄمﺄنينة ،واﶈﺒة واﳋوف والرﺟاء والرﺿا والتوكل...وﳓو ذلك ﳑا يﻜون ﳏله القلب ،فهو طن ﳜفى على الناس؛ فﻼ
يعلمه إﻻ ﷲ تعاﱃ ،ولﺬا يسميها العلماء :اﻷعمال الﺒاطنة؛ ﰲ مقابلة اﻷعمال الظاهرة وهﻲ أعمال اﳉوارح ،والعلم
والتصديق واﳊب والتعظيم وﻏﲑ ذلك ﳑا ﰲ القلب ،هﻲ صفات وأعراض وأﺣوال ،ﲢصل ﲝصول أسﺒا ا ،وتدوم بدوام
أسﺒا ا.
وأعمال القلوب ﳚري فيها الز دة والنقصان؛ كما تقدم ﰲ الﻜﻼم على التصديق وهو أﺣد أعمال القلوب؛ فالناس
يتفاﺿلون ﰲ أعمال القلوب تفاﺿﻼً عظيماً ،فمنهم ﻇاﱂ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ﳋﲑات؛ بل إن التفاﺿل ﰲ
أعمال القلوب أعظم من التفاﺿل ﰲ اﻷعمال الظاهرة .فالناس يتفاﺿلون ﰲ ﺣب ﷲ ورسوله ،وخشية ﷲ واﻹ بة إليه
ِ
العﺠب ،وﳓو ذلك ،والرﲪة للخلق والنُصﺢ ﳍم وﳓو
والتوكل عليه ،واﻹخﻼص له ،وﰲ سﻼمة القلوب من الر ء والﻜﱪ و ُ

ثﻼث َم ْن ُك ﱠن فيه َو َﺟد ن ﺣﻼوة اﻹﳝان :أن
ذلك من اﻷخﻼق اﻹﳝانية القلﺒية؛ وﰲ الصﺤيﺤﲔ عنه ﷺ أنه قالٌ " :
ِ
يعود ﰲ ال ُﻜفر بعد أن أنقﺬﻩ ﷲ منه،
يﻜون ﷲ ورسوله أﺣب إليه ﳑا سواﳘا ،وأن ُﳛب اﳌرأ ﻻ ﳛﺒه إﻻ  ،وأن يﻜرﻩ أن َ

ما يَﻜرﻩ أن يُق َﺬف ﰲ النار")(١وقال سﺒﺤانه :پڈٱژٱژٱڑٱڑک پ ٱ]الﺒقرة[١٦٥:ومن قال :اﳊب ﻻ يزيد وﻻ
ِ
َﻇهر اﻷقوال فساداً ،فالناس ﰲ ﺣب ﷲ يتفاوتون ما بﲔ أفﻀل اﳋلق ﷴ وإبراهيم ـ عليهما الصﻼة
ينقص كان قوله من أ َ
والسﻼم ـ إﱃ أدﱏ الناس درﺟة ،مﺜل َم ْن كان ﰲ قلﺒه مﺜقال ذرة من إﳝان ،وما بﲔ هﺬين اﳊَدﱠي ِن من الدرﺟات ﻻ ُﳛصيه
إﻻ رب اﻷرض والسماوات (٢) ،وكﺬلك القول ﰲ سائر أعمال القلوب.

وكما أن لتدبر القرآن الﻜرﱘ أثرﻩ الﺒالغ على ز دة اليقﲔ والتصديق؛ فﺈن له أثرﻩ العظيم على أعمال القلوب كلها،
ز دة ونقصاً ،وقوة وﺿعفاً؛ والناس فيه متفاوتون تفاو ً عظيماً؛ولعلنا نﺬكر بعﻀاً من أعمال القلوب الﱵ ﺟاء ذكرها ﰲ
كتاب ﷲ تعاﱃ؛ ﰲ آ ت عديدة؛ على وﺟه التمﺜيل ﻻ اﳊصر؛ فمن ذلك:

ـ الﻄمﺄﻧينة تلك الﱵ ﲣتلﺞ قلوب اﳌؤمنﲔ عند ذكر ر م ﺟل وعﻼ؛ وﻻ ريب أن أعظم ذكر

تﻼوة آ ت

القرآن؛ كما قال سﺒﺤانه :پ Úٱ Ûٱ Üٱ Ýٱ Þٱ ßٱ àٱ áٱ âٱ ãٱ äٱåٱ
æپٱ ٱ]الرعد [٢٨:بل قال بعﺾ أهل العلم إن قوله) :بﺬكر ﷲ( أي :بﻜتابه وكﻼمه .فهم يقﺒلون على كتاب
ﷲ يتلونه ويتﺄملون معانيه ويتدبرون آ ته ،فتﻄمﺌن قلو م إﱃ صدقه وأنه منزل من عند ﷲ اﳊﻜيم اﳋﺒﲑ.

)(١أخرﺟه الﺒخاري ) (١٦ومسلم )(٤٣
)(٢انظر :ﳎموع فتاوى ابن تيمية٥٦٣/٧ ،

١١

الﻜم ُل إذا ذُكر ﷲ خافﺖ قلو م ورهﺒﺖ ،فﺄوﺟﺒﺖ ﳍم خشية ﷲ تعاﱃ فانﻜ ّفوا عن ﳏارمه؛
ـ اﳋشية فاﳌؤمنون ّ

كما قال سﺒﺤانه :پٹ ٱٹ ٱٹ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱڦپ ٱ ٱٱ]اﻷنفال [٢:قيل" :أسند الوﺟل
إﱃ القلوب ﻷن القلب يﻜﺜر إطﻼقه ﰲ كﻼم العرب على إﺣساس اﻹنسان وقرارة إدراكه؛ وليﺲ اﳌراد به هﺬا
العﻀو الصنوبري الﺬي يرسل الدم إﱃ الشرايﲔ"
مر به وصف ﷲ لنفسه بصفات اﳉﻼل والﻜمال،
وإذا أقﺒل على كتاب ﷲ يتلوﻩ بتدبر وﺣﻀور قلب؛ ّ
الﻜمل؛ ذلك
ومر به الﺜواب والرﲪة ،والﻐﻀب والعقاب؛ وكل ذلك ﳛصل منه وﺟل قلوب اﳌؤمنﲔ ّ
والعظمةّ ،
)(١

الوﺟل الﺬي يدفع صاﺣﺒه إﱃ اﻻستﻜﺜار من اﳋﲑ والﻜف عن الشر ،وقال سﺒﺤانه :پٹ ٱٹ ٱڤٱ
ڤ ٱڤپ]الﱡزَمر [٢٣:فـ"القرآن يشتمل على معان تقشعر منها اﳉلود وهﻲ اﳌعاﱐ اﳌوسومة ﳉزالة الﱵ

تﺜﲑ ﰲ النفوس روعة وﺟﻼلة ورهﺒة تﺒعﺚ على امتﺜال السامعﲔ له وعملهم ﲟا يتلقونه من قوارع القرآن وزواﺟرﻩ،
وكﲏ عن ذلك ﲝالة تقارن انفعال اﳋشية والرهﺒة ﰲ النفﺲ ﻷن اﻹنسان إذا ار ع وخشﻲ اقشعر ﺟلدﻩ من أثر
اﻻنفعال الرهﺒﲏ ،فمعﲎ )تقشعر منه( :تقشعر من ﲰاعه وفهمه" (٢).وﰲ آية أخرى ﺟعل ﷲ تعاﱃ الوﺟل من
صفات اﳌؤمنﲔ اﳌخﺒتﲔ :اﳋاﺿعﲔ لر م ،اﳌستسلمﲔ ﻷمرﻩ ،اﳌتواﺿعﲔ لعﺒادﻩ.
ـ اﳋﻮف وهو ﺷعور ينتاب اﳌؤمن عند تدبر كتاب ﷲ تعاﱃ؛ فﺈذا قرأ ما أعدﻩ ﷲ للﻜافرين والعصاة
واﳌتﻜﱪين من أصناف العﺬاب؛ خاف من ذلك فدعاﻩ إﱃ التقوى وكان زاﺟراً له عما يوﺟب العﺬاب؛ وهﺬا
ﻇاهر فيقوله تعاﱃ :پڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱک کٱپ ٱ]الﱡزَمر.[١٦:

ومﺜله :اﳋشية وقد ﺟعلها ﷲ تعاﱃ وصفاً للمؤمنﲔ ،وخص ا العلماء منهم بقوله :پۋٱۋٱۅٱ

ۅ ٱۉ ٱۉ ٱې ٱې ٱې ٱې ٱى ٱىپ ٱ ٱ ٱ]فاطر[٢٨:ﻷ م أعظم الناس معرفة

تعاﱃ وآ ته؛

فيورث ذلك ﳍم خشية عظيمة ﰲ قلو م ،وﻏﲑهم إن اتﺒع طريقهم وصل إﱃ ما يصلون إليه ،وﺣصل له ما
ﳛصل للعلماء من خشية ﷲ ﺟل وعﻼ ،ولﺬلك أردف اﻵية اﳌﺬكورة بقوله :پ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀپ ٱ
]فاطر.[٢٩:
ـ الرﺟاء فمن تدبر كتاب ﷲ تعاﱃ وﺟد فيه الرﺟاء؛ بﺬكر ما أعدﻩ ﷲ تعالﯩللمؤمنﲔ من الرﲪة واﻹكرام
والرﺿى وأصناف النعيم؛ فيقوم لقلب رﺟاء ذلك الﺜواب،وﰲ قوله تعاﱃ :ٱپ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ ٱÀٱ
 Áٱ Âٱ Ãٱ Äٱ Åٱ Æٱ Çٱ Èٱ Éٱ Êٱ ËٱÌپ ٱ

)(١التﺤرير والتنوير٢٥٦/٩ ،
)(٢اﳌصدر السابق٣٨٨/ ٢٣ ،

١٢

]فاطر[٢٩:وﻻ ريب أن اﳌقصود التﻼوة الﱵ تورث اتﺒاع ما فيه من اﻷوامر واﺟتناب ما فيه من النواهﻲ،
وتصديق أخﺒارﻩ؛ فيﺤصل بﺬلك رﺟاء رﺿا ﷲ والفوز ﲜزيل ثوابه والنﺠاة من سخﻄه وعقابه.
ـ اﶈبة؛ وهﻲ من أعظم أعمال القلوب ،بل إن "ﳏﺒة ﷲ ورسوله من أعظم واﺟﺒات اﻻﳝان وأكﱪ أصوله
وأﺟل قواعدﻩ بل هﻲ أصل كل عمل من أعمال اﻹﳝان والدين كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال
اﻹﳝان") (١إن اﶈﺒة الﱵ ﰲ قلب اﳌؤمن هﻲ الﱵ تدفعه إﱃ تﻼوة كتاب ﷲ تعاﱃ وتدبرﻩ ،وتﺬوق ما فيه من
اﳌعاﱐ العظيمة ،والوقوف عند آ ت التعظيم واﻹﺟﻼل تعاﱃ وآ ت التخويف وآ ت الرﺟاء ،إن اﳌؤمن اﳊق
ﳏب لﻜتاب ربه ﻻ يفارقه تﻼوًة وتدبراً ،وكلما زاد تعلق اﳌؤمن لقرآن زادت ﳏﺒته له وﳌن أنزله سﺒﺤانه ،وﺣب
كل ما يرﺿيه ويقرب إليهپٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکپ ٱ]الﺒقرة.[١٦٥:
ـ التﻮﻛﻞ؛ وهﺬا العمل القلﱯ العظيم ورد ذكرﻩ من صفات اﳌؤمنﲔ إذا ﲰعوا ذكر ﷲ تعاﱃ؛ كماﰲ قوله
سﺒﺤانه :پٹ ٱٹٱٹ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱڦٱڦ ٱڦٱڦٱڄ ٱڄ ٱڄٱڄٱ
ڃ ٱڃٱڃپٱ ٱ]اﻷنفال [٢:فيعتمدون على ر م ،ويفوﺿون أمورهم إليه؛ ﰲ ﺟلب ما يصلﺤهم ودفع
ما يﻀرهم؛ والتوكل هو اﳊامل على كل عمل يقوم به اﳌؤمن.
ﻫذا وﻣﻦ تدبر ﻛتاب ﷲ تﻌاﱃ وﺟد فيه أعمال القلﻮب حاضرة ﰲ ﻛﻞ آ ته ،ففﻲ بﻌضﻬا اﳊﺚ
عليﻬا ،وﰲ أﺧرى ترتيﺐ الﺜﻮاب ﳌﻦ ﲢلﻰ ا ،والتﻮعد لﻌقاب ﳌﻦ ﲣلﻰ عنﻬا.
فمﻦ ذلﻚ:
اﻷﻣر ﻹﺧﻼص ،وﻫﻮ ﻣﻦ أعظﻢ أعمال القلﻮب وأﺟلﻬا؛ ﻛما ﰲ قﻮله تﻌاﱃ :پ ٱڇ ٱڇ ٱڍ ٱڍٱ
ڌڌپ ٱ ٱ ٱ]الﱡزَمر ،[٢:پڤ ٱڤ ٱڤ ٱڦ ٱڦ ٱڦ ٱڦپ ٱ ٱ ٱ]الﱡزَمر .[١٤:واﻷﻣر لصﱪ ،ﰲ قﻮله

ﺳبحاﻧه:پ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ ٱÀپ]آل عمران[٢٠٠:پڀ ٱڀ ٱڀ ٱڀٱٺ ٱٺٱ

ٺپ ٱ]اﻷنفال .[٤٦:واﻷﻣر لتﻮﻛﻞ ،ﰲ قﻮله ﺳبحاﻧه :پکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱ
ڳ ٱڳ ٱڳ ٱڱ ٱڱپ ٱ ٱ]هود ،[١٢٣:پگ ٱگ ٱگ ٱگ ٱڳپ ٱ ٱ]الشعراء .[٢١٧:واﻷﻣر
لرﻫبة ﻣﻦ ﷲ تﻌاﱃ ،ﻛما ﰲ قﻮله :پٷ ٱۋ ٱۋ ٱۅ ٱۅ ٱۉ ٱۉ ٱې ٱې ٱې ٱې ٱى ٱى ٱ¼ ٱ½ٱ
¾پ ٱ ٱ ٱ]النﺤل .[٥١:واﻷﻣر ﳋﻮف ﻣنه ﺳبحاﻧه؛ قال تﻌاﱃ:پٿ ٱٿ ٱٿ ٱٿ ٱٹ ٱٹٱ
ٹٱٹٱپ ٱ]آل عمران .[١٧٥:واﻷﻣر ﳋشية ﻣنه ﺟﻞ وعﻼ ،ﰲ قﻮله ﺳبحاﻧه:پڦٱڄٱڄٱ

)(١أمراض القلوب ،ﻻبن تيمية ،ص ٥٩

١٣

ڄ ٱڄ ٱڃ ٱڃ ٱڃ ٱڃ ٱچپ ٱ ٱ]اﳌائدة .[٣:واﻷﻣر ﻹ بة ،وﻫﻲ رﺟﻮع القلﺐ إﱃ ﷲ تﻌاﱃ:
ﻛما ﰲ قﻮله ﺳبحاﻧه :پۈٱٷٱۋپ ٱ]الﱡزَمر.[٥٤:

فهﺬا يدل دﻻلة واﺿﺤة على أﳘية أعمال القلوب ،واﻷمر ا ﺷرعاً ،وأن قيامها لقلب امتﺜال ﻷمر
ﷲ تعاﱃ؛ وﻻ ريب أن هﺬﻩ اﻷعمال الﺒاطنة ﳍا آ رها العظيمة على اﻷعمال الظاهرة ،كما سنشﲑ إليه ﰲ

اﳌﻄلب التاﱄ.

١٤

اﻹﳝان ِ
اﳌﻄلﺐ الرابﻊ :عﻼقةُ ز دةِ
ِ
ِ
الشخصية اﳌسلمة.
ببناء

تقدم أن تدبر القرآن الﻜرﱘ يزيد ﰲ أصل اﻹﳝان وهو التصديق ،ويزيد ﰲ عمل القلب الﺬي هو الدافع
واﶈرك للﺠسد؛ فﻼ صﻼح للﺠسد إﻻ بصﻼح القلب" ،فﺈذا كان القلب صاﳊاً ﲟا فيه من اﻹﳝان علماً وعمﻼً
قلﺒياً ،لزم ﺿرورة صﻼح اﳉسد لقول الظاهر...والظاهر بع للﺒاطن ﻻزم له ،مﱴ صلﺢ الﺒاطن ،صلﺢ الظاهر،

وإذا فسد ،فسد"
"ومن مل الشريعة ﰲ مصادرها ومواردها علم ارتﺒاط أعمال اﳉوارح عمال القلوب وأ ا ﻻ تنفع
بدو ا وأن أعمال القلوب أفرض على العﺒد من اعمال اﳉوارح وهل ﳝيز اﳌؤمن عن اﳌنافق إﻻ ﲟا ﰲ قلب كل
واﺣد منهما من اﻷعمال الﱵ ميزت بينهما وهل ﳝﻜن أﺣد الدخول ﰲ اﻹسﻼم إﻻ بعمل قلﺒه قﺒل ﺟوارﺣه
)(١

وعﺒودية القلب أعظم من عﺒودية اﳉوارح وأكﺜر وأدوم"

)(٢

ولقد َعسر ﻣصﻄلﺢ )الشخصية( علﻰ علماء النفﺲ وذكروا ن ﲢديد تعر ٍ
علمﻲ ٍ
دقيق ﳍا ليﺲ
يف ٍّ
ُ
ُ

ﻷمر اليسﲑ! فاختلفوا ﰲ تعريفها اختﻼفاً كﺒﲑاً ،واﳊق أن أقرب تعريف ﳍا هو" :أ ا ﳎموعة الصفات النفسية

واﳉسمية والعقلية واﳋُلُقية الﱵ يتصف ا اﻹنسان"

)(٣

وأﻣا )الشخصية اﳌسلمة( فهو مصﻄلﺢ ﺣديﺚ يﻄلق على تلك الشخصية الﱵ تقوم مﺒادئها وقيمها

وسلوكها على التسليم ﻷمر ﷲ تعاﱃ ،واﻻنقياد لشرعه ،والﱵ تتخﺬ القرآن منهﺠاً ﳊيا ا ،ونﱪاساً لﻄريقها،
وتعتمد هدي النﱯ ﷺ فيما يتعلق بﺬا ا ،وما يتعلق ﲟﺠتمعها.
واﻹسﻼم ينظر إﱃ اﻹنسان نظرة تﻜاملية وأنه مﻜون من روح وعقل وبدن ،بل يؤكد اﻹسﻼم على أﳘية
العناية لروح فﺈذا ﲰﺖ وعلﺖ ﲰى اﳉسد والعقل معها ،ومن نظر ﰲ الشريعة اﻹسﻼمية رأى العناية الﻜﺒﲑة
ﳍﺬﻩ اﳌﻜو ت اﻹنسانية ،وﺟعلها كﻼً واﺣداً متواز ً.

وﰲ كتاب ﷲ وسنة رسوله إبراز ﳌعاﱂ الشخصية اﳌسلمة ومقوما ا وخصائصها ،فاﳌسلم له ﺷخصية
ﲤيزﻩ عن ﻏﲑﻩ ﻷنه ﳛمل عقيدة ﰲ قلﺒه تدعوﻩ إﱃ اﳋﲑ وﲢﺜه عليه وتنهاﻩ من الشر وﲢﺬرﻩ منه ،فﺤياة اﳌسلم
مرتﺒﻄة ارتﺒاطاً وثيقاً بعقيدته ،فنظرة اﳌسلم إﱃ اﳊياة والﻜون تنﻄلق من تلك العقيدة الراسخة ،فهﻲ الﱵ تﻐﺬي

روﺣه وتنﲑ عقله و ﺬب نفسه ،وكلما ازداد اﻹنسان إﳝا ً وعلماً ﲟا ﺟاء به الوﺣﻲ اﻹﳍﻲ؛ كلما كان لﺬلك أثرﻩ
الﺒالغ ﰲ بناء ﺷخصيته بناءً مستقيماً؛ وتﻜوينها نفسياً وخلقياً واﺟتماعياً...
ومن مل كتاب ﷲ وﺟد أن كﺜﲑاً من اﻵ ت الﱵ فيها اﻷمر ﻷعمال الصاﳊة وترك ما يﻀادها،
وفيها ذكر اﻷوصاف اﶈمودة الﱵ ﳛﺒها ﷲ ورسوله ،والتﺤﺬير من اﻷوصاف اﳌﺬمومة؛ تﺒدأ لنداء بوصف
)(١انظر :ﳎموع القتاوى ،ﻻبن تيمية١٨٧/٧ ،
)(٢بدائع الفوائد ،ﻻبن القيم٧١٠/ ٣ ،
)(٣انظر :اﳉوانب اﳌﻜونة لشخصية اﻹنسان اﳌسلم،د.عﺒدالرﲪن الﻐامدي ،ص٦

١٥

اﻹﳝان بقوله سﺒﺤانه :پڭ ٱڭ ٱڭپ أليﺲ ﰲ هﺬا إﺷارة واﺿﺤة إﱃ العناية ﳉانب اﻹﳝاﱐ؛
الﺬي من ﺷﺄنه أن يدفع اﻹنسان لفعل اﳋﲑ ،واﺟتناب الشر ،وﳛﺜه على التﺤلﻲ ﻷخﻼق الفاﺿلة ،والﺒعد عن
اﻷخﻼق الرذيلة؟ إن النداء بوصف اﻹﳝان دليل على أن فعل هﺬا اﳊﻜم من مقتﻀيات اﻹﳝان ،وأن فواته وتركه
" :إذا ﲰعﺖ ﷲ يقول :أيها الﺬين آمنوا .فﺄرعها ﲰعك فﺈنه

نقص ﰲ اﻹﳝان ،ولﺬا قال عﺒدﷲ بن مسعود
)(١
خﲑ مر به ،أو ﺷر تنهى عنه"
ٍ
وحينﺌذ فالﻌﻼقة بﲔ اﻹﳝان وبناء الشخصية اﳌسلمة عﻼقة وثيقة ﺟداً؛ تتبﲔ ﰲ اﳌﻌاﱂ التالية:

١ـ أن اﻷسﺲ الﱵ تقوم عليها الشخصية اﳌسلمة مستمدة من الشريعة اﻹسﻼمية ﳑا ﺟاء ﰲ كتاب ﷲ

تعاﱃ وسنة رسوله ،وﻻ بد للمسلم أن يﻜون مؤمناً إﳝا راسخاً ن تلك الشريعة هﻲ من عند ﷲ الﺬي خلقه
وأوﺟدﻩ؛ وهو أعلم ﲟا يصلﺤه ،فاﳌنهﺞ الﺬي يسﲑ عليه اﳌسلم منهﺞ ر ﱐ إﳍﻲ .وهﺬا يعد أبرز خصائص
الشخصية اﳌسلمة.
٢ـ أن صفات الشخصية اﳌسلمة ومقوما ا ترتﺒﻂ ﻹﳝان؛ كما ﺟاء ﰲ كتاب ﷲ وسنة رسوله؛ فﻜلما
زاد إﳝان اﳌؤمن استقامﺖ ﺷخصيته ،وﲰﺖ صفاته؛ وكان أبعد ما يﻜون عن الصفات اﳌﺬمومة الﱵ تناقﺾ
اﻹﳝان أو تناقﺾ كماله ،وﺣﺒه ورسوله يدفعه إﱃ فعل ما ﳛﺒه ﷲ ورسوله ،ويﺒعدﻩ عما يسخﻂ ﷲ ورسوله،
ولﺬا ربﻂ النﱯ ﷺ ﺣب ﷲ ورسوله ،وتقدﱘ ﺣﺒهما على ﳏﺒة كل أﺣد ﻹﳝان ،وأن من قدم ﳏﺒة أﺣد من
الناس على ﺣب ﷲ ورسوله فﻼ يﻜون قد ﺣقق اﻹﳝان الﻜامل؛ فقال ﷺ":ﻻ يؤمن أﺣدكم ﺣﱴ أكون أﺣب
)(٢
كن فيه وﺟد ﺣﻼوة اﻹﳝان؛ أن يﻜون ﷲ ورسوله
إليه من والدﻩ وولدﻩ والناس أﲨعﲔ" وقال" :ثﻼث من ّ
)(٣
أﺣب إليه ﳑا سواﳘا ،وأن ﳛب اﳌرء ﻻ ﳛﺒه إﻻ "
وﰲ ٍ
ﻣﻞ لنصﻮص الﻜتاب والسنة ﻧلحﻆ ﲜﻼء ارتباط ﺻفات اﳌسلﻢ ﳝاﻧه ،وأﻧه ﻛلما زاد إﳝاﻧه
وقﻮي؛ ازداﻧﺖ ﺻفاته ،وﲰﺖ ﺧصاله؛ ولﻌلنا ﻧشﲑ إﱃ ﺷﻲء ﻣﻦ ذلﻚ فيما ﻳلﻲ:
ـ أن من كمال اﻹﳝان اتصاف اﻹنسان ﲟﻜارم اﻷخﻼق وفﻀائلها ،كما قال عليه الصﻼة والسﻼم:
"أكمل اﳌؤمنﲔ إﳝا ً أﺣسنهم خلقاً") (٤فﺤسن اﳋلق دليل على كمال اﻹﳝان ،وسوء اﳋلق دليل على نقصه،
هﺬا ﰲ اﳋُلق على وﺟه اﻹﲨال؛ وقد دلﺖ نصوص أخرى من الﻜتاب والسنة على تفاصيل اﻷخﻼق الﱵ ﳍا
اتصال مﺒاﺷر ﻹﳝان وكماله.

)(١الدر اﳌنﺜور ﰲ التفسﲑ ﳌﺄثور ،للسيوطﻲ٥٣٧/١ ،
)(٢أخرﺟه الﺒخاري ) (١٥ومسلم )(٤٥
)(٣أخرﺟه الﺒخاري ) (١٦ومسلم )(٤٤
)(٤أخرﺟه أﲪد ) (١٠٨٢٩وﻏﲑﻩ ،وهو ﺣديﺚ صﺤيﺢ.

١٦

وقد ذكر ﷲ تعاﱃ صفات اﳌؤمنﲔ ﰲ أول سورة ﲪلﺖ هﺬا اللقب الشريف )سورة اﳌؤمنون( فقال
سﺒﺤانه :پٱ ٱٻ ٱٻ ٱٻپ ٱ ٱ]اﳌؤمنون [١:ففﻲ هﺬﻩ اﻵ ت ذكر ﷲ تعاﱃ صفات عديدة للشخصية
اﳌسلمة وخصال النفﺲ اﳌؤمنة؛ وكل صفة من تلك الصفات تدل على رسوخ اﻹﳝان من صاﺣﺒها؛ فﺒاتﺖ سﺒﺒاً
للفﻼح؛ على أن ما ذكر من الصفات ﰲ هﺬﻩ اﻵ ت الﻜرﳝات ﻻ يقتﻀﻲ اﻻقتصار عليها؛ كما ﻻ ﳜفى.
فمﻦ ﻫذﻩ الصفات:
ـ اﳋشﻮع؛وهو التﺬلل مع خوف وسﻜون للﺠوارح ،فهم ﰲ الصﻼة متﺬللون لر م ،متواﺿعون له
سﺒﺤانه ،وهﺬا يﻜسﺒهم رفعة عند ﻏﲑﻩ؛ ﻷن من تواﺿع رفع قدرﻩ وأعلى ﺷﺄنه عند خلقه ،واﳋشوع ﻻ يﻜون
ﰲ الظاهر من السﻜون والنظر إﱃ موﺿوع السﺠود فﺤسب؛ بل يﻜون ﰲ الﺒاطن وهو أهم بﻼ ريب؛ ﺣيﺚ
تسﻜن النفﺲ عن اﳋواطر واﳍواﺟﺲ الدنيوية ،وﳛﻀر القلب ﳌعاﱐ الﺬكر؛ ويستﻐرق ﰲ العﺒادة.
واﳋشوع ﳏله القلب ،وﻻ يقتصر خشوع اﳌؤمن ﰲ صﻼته؛ فهو خاﺷع ﲟعﲎ أنه ﻻ يستﺜقل أوامر ﷲ
قد "ذلل نفسه وكسر سور ا وعودها أن تﻄمﺌن إﱃ أمر ﷲ وتﻄلب ﺣسن العواقب وأﻻ تﻐﱰ ﲟا تزينه الشهوة
)(١
اﳊاﺿرة فهﺬا الﺬي كانﺖ تلك صفته قد استعدت نفسه لقﺒول اﳋﲑ"
ـ اﻹعراض عﻦ اللﻐﻮ؛ أي" :عن الفﻀول،وما ﻻ يعﲏ من اﻷقوال واﻷفعال ،معرﺿون ﰲ عامة أوقا م،
ﻻستﻐراقهم ﳉد")"(٢ومن ﲣلق ﳉد ﰲ ﺷؤونه كملﺖ نفسه وﱂ يصدر منه إﻻ اﻷعمال النافعة ،فاﳉد ﰲ اﻷمور
)(٣
من خلق اﻹسﻼم"
ـ الﺰﻛاة؛ قيل" :اﳌراد لزكاة هنا :زكاة النفﺲ أي :تﻄهﲑها من الشرك  ،واﳌعاصﻲ ﻹﳝان

،

وطاعته وطاعة رسله عليهم الصﻼة والسﻼم  ،وعلى هﺬا فاﳌراد لزكاة كاﳌراد ا ﰲ قوله :پڦٱڦٱڄٱڄٱ
ڄڄٱڃٱڃٱڃٱڃپ ٱ]الشمﺲ.[١٠ ،٩:

)(٤

ـ الﻌفة؛ فمن صفات اﳌؤمنﲔ صيانة أنفسهم وﺣفظها عن الفواﺣﺶ من الزﱏ واللواط وﳓوها ،بل قصروا
أنفسهم على ما أﺣل ﷲ ﳍم.
ـ أداء اﻷﻣاﻧة ،والﻮفاء لﻌﻬد؛ وهﺬﻩ من أﺟل صفات اﳌؤمنﲔ .ولﺬا ﺟعل النﱯ ﷺ اﻻتصاف بﻀدها
من صفات اﳌنافقﲔ؛ ﰲ قوله ـ ﰲ وصف اﳌنافق ـ" :إذا عاهد ﻏدر وإذا أؤﲤن خان").(٥وقال" :ﻻ إﳝان ﳌن ﻻ
)(١
أمانة له"
)(١التﺤرير والتنوير٤٨٠/١ ،
)(٢ﳏاسن التﺄويل ،للقاﲰﻲ١٧٥/٩ ،
)(٣التﺤرير والتنوير١١/ ١٨ ،
)(٤أﺿواء الﺒيان ﰲ إيﻀاح القرآن لقرآن ،للشنقيﻄﻲ٣٠٧/٥ ،
)(٥أخرﺟه الﺒخاري ) (٣٣ومسلم )(٥٩

١٧

ـ اﶈافظة علﻰ الصﻼة؛ وهﻲ عماد الدين وركنه العظيم ،ومن ﺣافﻆ عليها فهو لﻐﲑها من العﺒادات
أﺣفﻆ؛ ومن ﺿيعها فهو لﻐﲑها أﺿيع.
"وعند مل هﺬﻩ اﳋصال والصفات ﳒدها ترﺟع إﱃ اﳊفاظ على الصﻼة واﳋشوع ،وﺣفﻆ الفرج
وﺣفﻆ العهد ،وإﱃ بﺬل ما من ﺷﺄن النفوس إمساكه مﺜل الصدقة وأداء اﻷمانة ،فﻜان ﰲ ﳎموع ذلك أعمال
)(٢
ملﻜﱵ الفعل والﱰك ﰲ اﳌهمات ،وﳘا منﺒع اﻷخﻼق الفاﺿلة ﳌن تتﺒعها".
ـ الﺜبات عند ﻧﺰول اﶈﻦ؛ كما أﺷار إليه پÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍپٱ ٱ]آل عمران [١٧٣:أما
ﺿعيف اﻹﳝان فﻼ ثﺒات لديه عند اﶈن وﺣدوث ما يقلق النفوس ويوهن القلوب.
تلك ﳎموعة من الصفات الﺬاتية للشخصية اﳌسلمة الﱵ تﻜتمل كتمال اﻹﳝان ،وتنقص بنقصه ،وإن
كان بعﺾ تلك الصفات ﳍا عﻼقة ﻵخرين ،كاﻷمانة والوفاء لعهد والعفة؛ وﳓوها.
وﲦة ﺻفات أﺧرى تتﻌلق بﻌﻼقة اﳌﺆﻣﻦ ﲟﺠتمﻌه وبيﺌته؛ فقد ﺟاء التﺄكيد عليها ﰲ نصوص كﺜﲑة،
وبينﺖ ارتﺒاطها ﻹﳝان؛ بل قد نفى النﱯ ﷺ اﻹﳝان عمن ﱂ يتصف ا؛ وفيما يلﻲ أذكر ﳕاذج منها:
ـ اﶈافظة علﻰ حقﻮق اﳉار؛ وقد ﺷدد النﱯ ﷺ على ﺣق اﳉار وأكد عليه ﰲ ٍ
عدد من اﻷﺣاديﺚ؛
وبﲔ أن اﳌؤمن ﻻ ﳝﻜن أن يؤذي ﺟارﻩ؛ بقوله عليه الصﻼة والسﻼم" :من كان يؤمن

واليوم اﻵخر فليﺤسن

إﱃ ﺟارﻩ") ، (٣وقال" :وﷲ ﻻ يؤمن وﷲ ﻻ يؤمن وﷲ ﻻ يؤمن .قيل :من رسول ﷲ؟ قال :من ﻻ من ﺟارﻩ
بوائقه") (٤وﰲ ﲢﺬيرﻩ الشديد من إيﺬاء اﳉار؛ قال" :من كان يؤمن واليوم اﻵخر فﻼ يؤذ ﺟارﻩ").(٥
ـ إﻛرام الضيﻒ؛ودليله قوله ﷺ" :من كان يؤمن

واليوم اﻵخر فليﻜرم ﺿيفه"

)(٦

ـ حفﻆ اللسان عما ﻻ ﳛسﻦ ﻣﻦ الﻜﻼم؛وفيه قوله ﷺ" :من كان يؤمن واليوم اﻵخر فليقل خﲑاً
واليوم اﻵخر ،فمن َك ُمل إﳝانه كان أدعى
أو ليصمﺖ") (٧فهﺬﻩ الصفات كلها ربﻄها النﱯ ﷺ ﻹﳝان
للقيام ا على أﰎ وﺟه.
ـاﻹﻳﺜار وحﺐ اﳋﲑ لﻶﺧرﻳﻦ؛وهو اﳌشار إليه ﰲ قوله ﷺ" :ﻻ يؤمن أﺣدكم ﺣﱴ ﳛب ﻷخيه ما ﳛب
لنفسه")(٨فاﳌؤمن ﳛب ﻹخوانه من اﳌؤمنﲔ ما ﳛﺒه لنفسه ﳑا ﻻ ﳜالف أمر ﷲ تعاﱃ ،بل دل هﺬا اﳊديﺚ على
)(١أخرﺟه أﲪد ) (١٢٥٦٧وأبو يعلى ) (٢٨٦٣وهو ﺣديﺚ صﺤيﺢ.
)(٢التﺤرير والتنوير١١/ ١٨ ،
)(٣أخرﺟه الﺒخاري )(٦٤٧٥ومسلم )(٤٧
)(٤أخرﺟه الﺒخاري ) (٦٠١٦ومسلم )(١٨١
)(٥أخرﺟه الﺒخاري ) (٥٧٠٠ومسلم )(٥٠
)(٦أخرﺟه الﺒخاري ) (٦٤٧٥ومسلم )(٤٧
)(٧أخرﺟه الﺒخاري ) (٦٤٧٥ومسلم )(٤٧
)(٨أخرﺟه الﺒخاري ) (١٣ومسلم )(٤٥

١٨

أن اﳌؤمن ﻻ يﺒلغ ﺣقيقة اﻹﳝان وكماله ﺣﱴ ﳛب للناس ما ﳛب لنفسه من اﳋﲑ الديﲏ والدنيوي ،ويﻜرﻩ ﳍم ما
يﻜرهه لنفسه من ذلك ،فﻼ يﺒخل بﺒﺬل النصﺢ ﻹخوانه ودﻻلتهم إﱃ اﳋﲑ ،وﲢﺬيرهم من الشر؛ وهﺬﻩ صفة
الﻜمل من اﳌؤمنﲔ؛ الﺬين صفﺖ نفوسهم من اﳊسد والﻐل.
ﺟليلة ﻻ يصل إليها إﻻ ّ
وأن اﻹﳝان يدعو إﱃ الصدق واﻹخﻼص ﰲ القول والعمل ،والصدق من أعظم مقومات الشخصية
اﳌسلمة ،ولﺬا ﺟعل الشارع الﻜﺬب من صفات اﳌنافقﲔ؛ كما ﰲ قوله ﷺ" :أربع من كن فيه كان منافقاً ـ
)(١
كمل اﻹﳝان ﰲ قلﺒه ﻻ ﳝﻜن أن يﻜﺬب أو يتعمد الﻜﺬبپڦٱ
فﺬكرها ومنها ـﺈذا ﺣدث كﺬب" فمن ُ

ڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃ ڃٱڃٱچٱچٱچپ ٱ]النﺤل[١٠٥:

ـ الﱰفﻊ عﻦ الرذاﺋﻞ واﻷعمال اﳌشينة؛ فاﳌؤمن ﳚتنب اﳌوبقات من الزﱏ والسرقة وﺷرب اﳋمر؛ كما
قال عليه الصﻼة والسﻼم" :ﻻ يزﱐ الزاﱐ ﺣﲔ يزﱐ وهو مؤمن ،وﻻ يشرب اﳋمر ﺣﲔ يشرب وهو مؤمن ،وﻻ
)(٢
يسرق السارق ﺣﲔ يسرق وهو مؤمن"
وبعد فهﺬﻩ الصفات اﳌﺬكورة ﳕاذج ﳑا ﺟاء ﰲ كتاب ﷲ وسنة رسوله ،الﱵ ﳚب أن يعتﲏ اﳌسلم ا
ﻷ ا أصل ﰲ بناء ﺷخصيته ،وأن يتدبر القرآن ويقﺒل عليه قراءة ومدارسة ووقوفاً عند ﺣدودﻩ ،فـ )مﺜل اﳌؤمن
الﺬي يقرأ القرآن مﺜل اﻷترﺟة رﳛها طيب وطعمها طيب") .(٣فﻜﻼم ﷲ تعاﱃ له ثﲑ عظيم على ﺷخصية
اﳌسلم ﻇاهراً و طناً ،والناس متفاوتون ﰲ ذلك تفاو ً عظيماً.
ﻧسﺄل ﷲ أن ﳚﻌلنا ﻣﻦ أﻫﻞ القرآن الذﻳﻦ ﻫﻢ أﻫله وﺧاﺻته .وﺻلﻰ ﷲ وﺳلﻢ و رك علﻰ عبدﻩ وﻧبيه ﷴ.

)(١أخرﺟه الﺒخاري ) (٣٤ومسلم )(٦٠
)(٢أخرﺟه الﺒخاري ) (٥١٧٧ومسلم )(٥٩
)(٣أخرﺟه الﺒخاري ) (٥١١١ومسلم )(٧٩٧

١٩

اﳋاﲤة:
أﺳﺠﻞ أﻫﻢ النتاﺋﺞ الﱵ تﻮﺻلﺖ إليﻬا:
ﰲ ﺧتام ﻫذا البحﺚ اﳌختصر ّ

 ـ أن تدبر القرآن الﻜرﱘ ،وكﺜرة تﻼوته والتﺄمل ﰲ آ ته يزيد اﻹﳝان ،وأن ز دة اﻹﳝان تﻜون ﰲ تصديق
القلب وعمله ،وﰲ أعمال اﳉوارح أيﻀاً ،من فعل الﻄاعات واﺟتناب اﳌعاصﻲ واﳌوبقات.
 ـ أن الناس يتفاﺿلون ﰲ اﻷعمال ِ
الظاهرة تفاﺿﻼً عظيماً؛ وذلك لتفاﺿلهم ﰲ موﺟﺒه ومقتﻀيه؛ وهو اﻹﳝان
الﺬي ﰲ القلب من التصديق وﻏﲑﻩ من أعمال القلوب.
 ـ أن القرآن ﺟاء ﻷمر ﻷعمال الﱵ تقوم لقلب من اﶈﺒة واﳋوف والرﺟاء والتوكل وﳓوها ،وأكد على
أﳘيتها ﰲ آ ت كﺜﲑة ،وما ذلك إﻻ ﻷ ا اﶈرك اﻷساس ﻷعمال اﳉوارح ،فﺈذا استقام قلب اﳌؤمن وﲰﺖ
أعماله الﺒاطنة؛ استقامﺖ أعماله الظاهرة.
 ـ أن العﻼقة بﲔ ز دة اﻹﳝان وبناء الشخصية اﳌسلمة عﻼقة وثيقة ﺟداً؛ واﳌسلم له ﺷخصية فريدة متميزة؛
ﻷ ا تتعلق تعاﱃ وتتﺒع ﺷرعه اﳌﻄهر ،واﻹﳝان هو الركن اﻷساس لتلك الشخصية اﳌتميزة.
 ـ أن اﳌؤمن يستنﲑ ﰲ أعماله الﺬاتية وﰲ عﻼقته مع ﳎتمعه وما ﳛيﻂ به ﰲ بيﺌته؛ بنور اﻹﳝان الﺬي ﰲ قلﺒه،
و دي ﺷريعة اﻹسﻼم.
 ـ أن اﻹﳝان إذا كان يزيد وينقص فﺈن ذلك يؤثر على ﺷخصية اﳌسلم ،فمن استﻜمل اﻹﳝان وقام بواﺟﺒاته،
كان لﺬلك أثرﻩ اﻹﳚاﰊ على ﺷخصيته ،وإذا ﺿعف إﳝانه أثر ذلك سلﺒاً على ﺷخصيته.

٢٠

ﻣصادر البحﺚ:
 .١أﺿواء الﺒيان ﰲ إيﻀاح القرآن لقرآن ،ﷴ اﻷمﲔ الشنقيﻄﻲ ،نشر :دار الفﻜر ،بﲑوت١٤١٥ ،ه.
 .٢اﻹﳝان ،ﻷﰊ عﺒيد القاسم بن سﻼم ،نشر :مﻜتﺒة اﳌعارف ،ط١٤٢١ ،١هـ.
 .٣اﻹﳝان الﻜﺒﲑ ،ﻷﲪد بن عﺒدالسﻼم ابن تيمية ،نشر :دار العاصمة ،الر ض.٢٠١٣ ،
 .٤بدائع الفوائد ،ﻻبن القيم ،نشر :ﳎمع الفقه اﻹسﻼمﻲ ،ﺟدة.
 .٥التﺤرير والتنوير ،ﷴ الﻄاهر ابن عاﺷور التونسﻲ ،نشر :الدار التونسية ،تونﺲ.١٩٨٤ ،
 .٦تعظيم قدر الصﻼة ،ﶈمد بن نصر اﳌروزي ،نشر :مﻜتﺒة الدار ،اﳌدينة اﳌنورة ،ط١٤٠٦ ،١ه.
 .٧تفسﲑ القرآن العظيم ،إﲰاعيل بن عمر بن كﺜﲑ ،نشر :دار الﻜتب العلمية ،بﲑوت ،ط١٤١٩ ،١ه.
 .٨التفسﲑ اﳌنﲑ ،د .وهﺒة الزﺣيلﻲ ،نشر :دار الفﻜر اﳌعاصر ،بﲑوت ،ط١٤١٨ ،٢هـ.
 .٩تيسﲑ الﻜرﱘ الرﲪن ﰲ تفسﲑ كﻼم اﳌنان ،عﺒدالرﲪن بن صر السعدي ،نشر :مؤسسة الرسالة ،ط١٤٢٠ ،١هـ.
 .١٠اﳉامع الصﺤيﺢ ،ﷴ بن إﲰاعيل الﺒخاري ،نشر :دار طوق النﺠاة ،ط١٤٢٢ ،١هـ.
 .١١اﳉوانب اﳌﻜونة لشخصية اﻹنسان اﳌسلم ،د .عﺒدالرﲪن الﻐامدي ،ﺿمن :رسالة الﱰبية وعلم النفﺲ ،تصدرها اﳉمعية العلمية للعلوم الﱰبوية
والنفسية ،ﺟامعة اﳌلك سعود ،الر ض١٤١٦ ،ه.

 .١٢الدر اﳌنﺜور ﰲ التفسﲑ ﳌﺄثور ،عﺒدالرﲪن بن أﰊ بﻜر السيوطﻲ ،نشر :دار الفﻜر ،بﲑوت.
 .١٣زاد اﳌعاد ﰲ هدي خﲑ العﺒاد ،ﻻبن القيم ،نشر :مؤسسة الرسالة ،بﲑوت١٤١٥ ،هـ.
 .١٤سلسلة اﻷﺣاديﺚ الصﺤيﺤة ،ﷴ صر الدين اﻷلﺒاﱐ ،نشر :دار اﳌعارف ،الر ض١٤١٥ ،هـ.
 .١٥سنن أﰊ داود ،سليمان بن اﻷﺷعﺚ ،نشر :اﳌﻜتﺒة العصرية ،بﲑوت.
 .١٦سنن الﱰمﺬي ،ﷴ بن عيسى ،نشر :دار الﻐرب اﻹسﻼمﻲ ،بﲑوت.١٩٩٨ ،
 .١٧ﺷخصية اﳌسلم كما يصوﻏها اﻹسﻼم ﰲ الﻜتاب والسنة ،د .ﷴ اﳍاﴰﻲ ،نشر :دار الﺒشائر ،بﲑوت ،ط١٤٢٣ ،١٠ه.
 .١٨ﺷرح أصول اعتقاد أهل السنة ،هﺒة ﷲ الﻼلﻜائﻲ ،نشر :دار طيﺒة ،ط١٤١١ ،٢هـ.
 .١٩صﺤيﺢ ابن ﺣﺒان ،ﷴ بن ﺣﺒان الﺒسﱵ ،نشر :مؤسسة الرسالة ،بﲑوت ،ط١٤١٤ ،٢هـ.
 .٢٠صﺤيﺢ مسلم ،ﳌسلم بن اﳊﺠاج النيسابوري ،نشر :دار إﺣياء الﱰاث العرﰊ ،بﲑوت.
 .٢١كتاب الصﻼة ،ﶈمد بن أﰊ بﻜر ،ابن القيم ،نشر :ﳎمع الفقه اﻹسﻼمﻲ ،ﺟدة.
 .٢٢ﳎموع فتاوى ابن تيمية ،عﺒدالرﲪن بن قاسم ،نشر :ﳎمع اﳌلك فهد ،اﳌدينة اﳌنورة١٤١٦ ،ه.
 .٢٣ﳏاسن التﺄويل ،ﷴ ﲨال الدين القاﲰﻲ ،ت ١٣٣٢هـ ،نشر :دار اﳌعرفة ،بﲑوت ،ط١٤٢٤ ،٢هـ.
 .٢٤مدارج السالﻜﲔ ،ﻻبن القيم ،نشر :دار الﻜتاب العرﰊ ،بﲑوت ،ط١٤١٦ ،٣هـ.
 .٢٥مسائل اﻹﳝان للقاﺿﻲ أﰊ يعلى اﳊنﺒلﻲ ،نشر :دار العاصمة ،الر ض ،ط١٤١٠ ،١ه.
 .٢٦مسند أﲪد ،أﲪد بن ﺣنﺒل ،نشر :مؤسسة الرسالة ،ط١٤٢١ ،١هـ.
 .٢٧مسند أﰊ يعلى ،أﲪد بن علﻲ اﳌوصلﻲ ،نشر :دار اﳌﺄمون ،دمشق ،ط١٤٠٤ ،١ه.

